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Tisztelt Képviselő-testület!
Az 576/2008 (X.21.) Kt. határozatban a Képviselő testület az Erdősor – Festő utcai Óvoda
tetőszigetelésére 31.000 eFt-ot hagyott jóvá. Ezzel egyidejűleg az 577/2008 (X.21.) Kt.
határozatában a Móra Ferenc Általános Iskola bejárati portáljának átalakítására 6.000 e Ft
felújítási forrás felhasználását engedélyezte.
Az OSZI a lefolytatott pályázati eljárásokat követően az Erdősor – Festő utcai Óvoda
tetőszigetelését az engedélyezett 31.000 eFt helyett bruttó 28.284 eFt összegért tudta
vállalásba adni, így 2.716 eFt megtakarítás keletkezett.
A Móra Ferenc Általános Iskola bejárati portáljának átalakítására az OSZI munkatársai a
Csepel újságban tettek közzé pályázati felhívást. A pályázati anyagot tizenegy vállalkozó cég
váltotta ki, de csak két cég adott be ajánlatot, az egyik 9.157 e Ft, a másik 11.828 e Ft bruttó
értékben. Az alacsonyabb árajánlatot adó céggel, árlejtés során bruttó 8.357 e Ft ajánlati árat
tudott az OSZI elérni, így a kivitelezéshez még 2.357 e Ft hiányzik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola bejárati
portáljának átalakítására, a hiányzó 2.357 eFt forrást, az Erdősor – Festő utcai Óvoda
tetőszigetelésénél megtakarított 2.716 eFt terhére jóváhagyni szíveskedjen.
Budapest, 2009. január 06.
Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslatok:
1./
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
576/2008.(X.21.)Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete terhére, az Erdősor- és Festő utcai
óvodák lapostető szigetelésére, biztosított 31.000 eFt költségvetési előirányzatot 28.284 eFt-ra
módosítja.
A bojlerek cseréjére biztosított 3.400 eFt előirányzat nem változik.
A beszerzésre vonatkozóan hirdetményes közzététellel induló, egyszerű közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni.
Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. június 30.

Felelős:
Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért felelős:Halmos Istvánné ágazatvezető
Trzaskó Viktor OSZI igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges.
2./ Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy az 577/2008.(X.21.)Kt
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete terhére, a Móra Ferenc Általános Iskola
előtetejének és szélfogó blokkjának felújítására a jóváhagyott 6.000 eFt előirányzatot 8.357
eFt-ra módosítja, az Erdősor – Festő utcai Óvoda tetőszigetelésénél megtakarított 2.716 eFt
terhére.
Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. június 30.

Felelős:
Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért felelős:Halmos Istvánné ágazatvezető
Trzaskó Viktor OSZI igazgató
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges.

576/2008.(X.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 34.400 e
Ft forrást biztosít az északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete terhére, az Erdősor- és
Festő utcai óvodák lapostető szigetelésének, valamint a melegvíz ellátást biztosító bojlerek
cseréjére.
A beszerzésre vonatkozóan hirdetményes közzététellel induló, egyszerű közbeszerzési eljárást
kell
lefolytatni.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. június 30.
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető
Trzaskó Viktor OSZI igazgató
24 igen
1 nem
0 tartózkodás
elfogadva
577/2008.(X.21.)Kt H A T Á R O Z A T
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 6.000 e Ft
forrást biztosít az északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete terhére, a Móra Ferenc
Általános Iskola előtetejének és szélfogó blokkjának felújítására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. december 20.
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:
24 igen
1 nem
0 tartózkodás
elfogadva

Halmos Istvánné ágazatvezető
Trzaskó Viktor OSZI igazgató

